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Abstract 

In de snelle wereld van tegenwoordig worden mensen dagelijks geconfronteerd met 
ernstige uitdagingen met betrekking tot hun gezonde levensstijl. Deze uitdagingen 
zijn bijvoorbeeld hoe je je emoties beheerst in een veeleisende werkomgeving, hoe 
je een goede stemming kunt behouden of bereiken, of meer in het algemeen hoe je 
een actieve, gezonde levensstijl kunt behouden of bereiken of een doel behalen met 
betrekking tot algemeen welzijn. Mentale processen van een mens spelen een 
sleutelrol in deze uitdagingen met betrekking tot een gezonde levensstijl. Met 
andere woorden, de geest zit achter dergelijke processen en gedrag, dus voor 
effectieve ondersteuning is de rol van mentale processen belangrijk. Meer in het 
bijzonder, voor het ontwikkelen van technologische oplossingen, bijvoorbeeld in 
termen van virtuele coaching, is een grondig begrip van de menselijke mentale 
processen, fysiologische toestand en fysieke en sociale omgeving essentieel. In dit 
proefschrift worden dergelijke mentale processen bestudeerd op basis van 
beschikbare bevindingen en theorieën over de betreffende cognitieve, affectieve en 
sociale verschijnselen. Bijzondere nadruk ligt op emoties, emotieregulering op het 
affectieve niveau, overtuigingen en intenties op het cognitieve niveau en 
emotiebesmetting, sociale ondersteuning en vergelijking op sociaal niveau. 

Door de jaren heen op het gebied van computationele modellering en AI is 
vastgesteld dat emoties mensen in verschillende taken ondersteunen, bijvoorbeeld 
bij besluitvorming en dat ze ook sociale doeleinden dienen. Bijvoorbeeld, wanneer 
emotionele reacties concurreren met belangrijke doelen of met sociaal passendere 
responsen, vindt er vaak regulering plaats. Emoties en gedrag hebben ook een 
besmettingseffect. In een sociale omgeving verspreidden ze van een persoon naar 
persoon. Sociale netwerken enerzijds zijn de structuur waarmee de besmetting 
plaatsvindt, maar bieden anderzijds een manier om een persoon te helpen in termen 
van sociale ondersteuning en vergelijking. Het werk dat in dit proefschrift wordt 
gepresenteerd, draagt bij aan twee fronten. Het eerste is dat verscheidene modellen 
van mentale processen worden bestudeerd en ontwikkeld die kunnen bijdragen tot 
het gebied van computational cognitive modeling. De andere is dat een prototype 
van een virtuele coaching systeem wordt gepresenteerd die een computationeel 
model gebruikt. 

In het werk dat in dit proefschrift wordt gerapporteerd, was het uiteindelijke doel 
om te bestuderen hoe effectieve ondersteuning door een intelligent systeem of 
virtuele coach kan worden geleverd. De vraag deze doelstelling te bereiken wordt 
beantwoord door een tweestapsproces toe te passen. In de eerste plaats wordt 
onderzocht hoe computermodellen kunnen worden ontwikkeld en geanalyseerd, en 



kunnen worden gebruikt om te simuleren, te voorspellen en te motiveren wat betreft 
verschillende menselijke mentale processen en toestanden. De tweede stap is om te 
onderzoeken hoe dergelijke modellen kunnen worden toegepast om ondersteuning 
in de praktijk te geven en beoordeeld kan worden in interventiestudies. Een 
prototype van een coaching ondersteuningssysteem wordt voorgesteld dat mentale 
processen, sociale fenomenen en contextmonitoren gebruikt om fysieke activiteiten 
te stimuleren. 


